
                                                      

Yderligere oplysninger: 

Bent Walter Jensen 

Afdelingsformand 

Lederne Sydøstjylland 

Tlf  2092 2200 

E-mail bent.w.jensen@lederne.dk 

  

Stine Rømer Kania og Laura V. Kelstrup 

Pressemedarbejdere 

Lederne 

Tlf 3283 3436 

E-mail srk@lederne.dk / lvk@lederne.dk 

 

 

 

 

Tirsdag 2. juli 2013 

Ledere i Sydjylland arbejder i sommerferien 

 

Der står ”sommerferie” i kalenderen for store dele af den danske befolkning. 

Men ferie betyder ikke nødvendigvis totalt fri fra arbejde for ledere på 

virksomheder i Sydjylland. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne løser 

næsten halvdelen af lederne i området nemlig arbejdsopgaver i 

sommerferien. 

48 procent af de adspurgte ledere i Sydjylland svarer i undersøgelsen, at de 

”ofte” eller ”af og til” løser arbejdsopgaver i ferien, mens 39 procent 

”sjældent” griber deres smartphone eller pc. Kun 13 procent af de sydjyske 

ledere fastslår ifølge Ledernes undersøgelse, at de ”aldrig” løser 

arbejdsopgaver i sommerferien. 

Der er tale om en stigning i andelen af ledere, som synes, at det er ok at være 

”på” engang imellem, selv om de er i sommerhus eller befinder sig på et 

hotel under sydens sol. Da Lederne stillede samme spørgsmål i sommeren 

2012, var det således otte procent færre blandt lederne i Sydjylland, 40 

procent, som ”ofte” eller ”af og til” arbejdede i ferien. 

Holdningen blandt lederne i Sydjylland overrasker ikke afdelingsformanden 

for Lederne Sydøstjylland, Bent Walter Jensen. 

- Den enkelte leder må gøre op med sig selv, hvordan vedkommende ønsker  

at holde ferie. En smule arbejde kan godt praktiseres på fornuftig vis i ferien, 

men man risikerer at have arbejdet rumsterende i hovedet selv, når man har 

fri. Det vigtigste er at have klare linjer i forhold til virksomheden – selv har 

jeg den aftale, at man kan ringe til mig, hvis det er nødvendigt, og så ringer 

jeg selv tilbage, når jeg har tid, siger Bent Walter Jensen. 

Ledernes undersøgelse er baseret på svar fra 1.467 ledere, hvor hovedparten 

er ansat på virksomheder i den private sektor. 220 af de adspurgte er fra 

Sydjylland. 
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